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EPAR-samenvatting voor het publiek 
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canakinumab 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor Ilaris. 
Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau het geneesmiddel met het oog op 
vergunningverlening in de EU en vaststelling van de gebruiksvoorwaarden heeft beoordeeld. Het is niet 
bedoeld als praktisch advies voor het gebruik van Ilaris. 

Lees de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor praktische informatie over het 
gebruik van Ilaris. 

 

Wat is Ilaris en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Ilaris is een geneesmiddel voor de behandeling van de volgende ontstekingsaandoeningen: 

• vier types periodieke-koortssyndromen (aandoeningen met terugkerende ontsteking en koorts) bij 
volwassenen en kinderen vanaf twee jaar: 

− cryopyrine-geassocieerde periodieke syndromen (CAPS); 

− tumornecrosefactorreceptor-geassocieerd periodiek syndroom (TRAPS); 

− hyperimmunoglobuline D-syndroom (HIDS)/mevalonaatkinasedeficiëntie (MKD); 

− familiaire mediterrane koorts (FMF); 

• de ziekte van Still, een zeldzame aandoening die zowel gewrichtsontstekingen als huiduitslag en 
koorts veroorzaakt (bij volwassenen en kinderen vanaf twee jaar); 

• jichtachtige artritis, een pijnlijke ontsteking van de gewrichten, veroorzaakt door de afzetting van 
uraatkristallen (bij volwassenen). 

Ilaris bevat de werkzame stof canakinumab. 



 
Ilaris   
EMA/45185/2017 Blz. 2/4 
 

Hoe wordt Ilaris gebruikt? 

Ilaris wordt toegediend via één onderhuidse injectie om de acht weken in het geval van CAPS en om de 
vier weken voor de andere periodieke-koortssyndromen (TRAPS, HIDS/MKD en FMF) en de ziekte van 
Still. Aan patiënten met jichtachtige artritis wordt op verzoek één injectie gegeven om artritisaanvallen 
te behandelen. 

De injecties worden doorgaans toegediend in de bovendij, de bovenarm, de buik of de bil. Indien de 
arts dit gepast acht, kunnen patiënten of hun verzorgers Ilaris zelf toedienen nadat hun dit goed is 
aangeleerd. In het geval van jichtachtige artritis moet de injectie echter altijd door een professionele 
zorgverlener worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie over dosering en dosisaanpassingen de 
samenvatting van de productkenmerken (ook onderdeel van het EPAR). 

Ilaris is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.  

Hoe werkt Ilaris? 

De werkzame stof van Ilaris, canakinumab, is een monoklonaal antilichaam, dat wil zeggen een soort 
eiwit dat ontworpen is om in het lichaam een boodschappermolecuul of cytokine genaamd interleukin-1 
bèta te herkennen en zich hieraan te binden. Deze boodschapper is betrokken bij de 
ontstekingsreacties en wordt in grote aantallen aangetroffen bij patiënten met periodieke-
koortssyndromen, de ziekte van Still en jichtachtige artritis. Door zich aan interleukine-1 bèta te 
binden, blokkeert canakinumab de werking ervan. Daardoor helpt het ontstekingen te verminderen en 
de symptomen van de ziekten te verlichten. 

Welke voordelen bleek Ilaris tijdens de studies te hebben? 

Periodieke-koortssyndromen 

In drie studies onder in totaal 220 volwassenen en kinderen van twee jaar en ouder bleek na 24 weken 
behandeling dat Ilaris werkzaam was voor het verminderen van opflakkeringen van CAPS-symptomen. 
In een van de studies had geen van de CAPS-patiënten die tijdens de 24 weken durende behandeling 
Ilaris kregen een opflakkering, tegenover 81% van de patiënten die placebo kregen (een 
schijnbehandeling). In de twee andere CAPS-studies, waarin Ilaris niet met een andere behandeling 
werd vergeleken, had 85% van de patiënten die Ilaris kregen geen enkele opflakkering. Het 
percentage patiënten zonder opflakkering was lager (ongeveer 57%) bij kinderen in de leeftijd van 
twee tot vier jaar. 

Uit een vierde studie onder 181 patiënten met andere periodieke-koortssyndromen bleek dat Ilaris 
werkzamer was dan placebo om een respons te bereiken (verdwijning van de symptomen zonder 
nieuwe opflakkeringen). De responspercentages met Ilaris en placebo bedroegen respectievelijk 46% 
en 8% bij TRAPS-patiënten, 35% en 6% bij patiënten met HIDS/MKD en 61% en 6% bij FMF-
patiënten. 

Ziekte van Still 

Uit een studie onder 84 patiënten met de ziekte van Still op jeugdige leeftijd (ook bekend als 
systemische juveniele idiopathische artritis, kortweg SJIA) bleek dat Ilaris werkzamer was dan placebo 
om de artritissymptomen te verminderen: ongeveer 84% van de patiënten die Ilaris kregen, bereikten 
de vereiste afname van symptomen, tegenover ongeveer 10% van de patiënten die placebo kregen. In 
een tweede studie naar de ziekte van Still op jeugdige leeftijd (177 patiënten) nam met Ilaris, in 
vergelijking met placebo, het risico op een opflakkering van de ziekte met 64% af. Dankzij de 
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behandeling met Ilaris konden de patiënten ook de hoeveelheid steroïden verminderen die zij namen 
om ontstekingen onder controle te houden. 

Gezien de overeenkomsten tussen de ziekte van Still op jeugdige leeftijd en de variant bij volwassenen 
(bekend onder de afkorting AOSD) heeft Ilaris naar verwachting hetzelfde gunstige effect bij 
volwassenen. 

Jichtachtige artritis 

Uit twee studies onder 454 patiënten met jichtachtige artritis bleek dat Ilaris werkzamer was voor het 
verminderen van de pijn dan een ander ontstekingsremmend geneesmiddel (triamcinolonacetonide). 
Bij patiënten die Ilaris namen, was het pijnniveau na drie dagen gedaald van 74 naar 25 (op een 
standaardbeoordelingsschaal van 0 tot 100), terwijl bij patiënten die het vergelijkingsmiddel kregen 
een daling van 74 naar 35 werd opgetekend. Met Ilaris werd eveneens het risico op het ontwikkelen 
van een nieuwe aanval van jichtachtige artritis verlaagd (17% met Ilaris tegenover 37% met 
triamcinolonacetonide). 

Welke risico’s houdt het gebruik van Ilaris in? 

Bij patiënten die Ilaris namen, zijn ernstige infecties waargenomen. Neus- en keelinfecties kwamen het 
vaakst voor. Sommige infecties waren ongewone of opportunistische infecties, veroorzaakt door de 
verminderde concentratie witte bloedcellen. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle 
gerapporteerde bijwerkingen van Ilaris. 

Ilaris mag niet worden gebruikt bij patiënten met een actieve of ernstige infectie. Zie de bijsluiter voor 
de volledige beschrijving van de beperkende voorwaarden. 

Waarom is Ilaris goedgekeurd? 

Uit studies is gebleken dat Ilaris werkzaam is voor het verminderen van symptomen of opflakkeringen 
bij patiënten met periodieke-koortssyndromen, de ziekte van Still en jichtachtige artritis. Het grootste 
risico bij gebruik van het geneesmiddel is infectie, vooral van de neus en de keel. Het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd 
dat de voordelen van Ilaris groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in 
de EU goed te keuren. 

Ilaris was oorspronkelijk goedgekeurd onder ‘uitzonderlijke omstandigheden’ omdat om 
wetenschappelijke redenen op het moment van goedkeuring slechts beperkte informatie beschikbaar 
was. Aangezien het bedrijf de gevraagde aanvullende informatie heeft overgelegd, is de kwalificatie 
‘uitzonderlijke omstandigheden’ per 22 maart 2017 komen te vervallen. 

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Ilaris te waarborgen? 

Het bedrijf dat Ilaris op de markt brengt, zal artsen die Ilaris willen voorschrijven voorzien van 
voorlichtingsmateriaal met voorschrijfinformatie, een herinneringskaart voor patiënten en 
artseninformatie met belangrijke gegevens over de veiligheid, waaronder voorzorgsmaatregelen voor 
veilig gebruik. 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten 
nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Ilaris, zijn ook opgenomen in de samenvatting van 
de productkenmerken en de bijsluiter. 
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Overige informatie over Ilaris 

De Europese Commissie heeft op 23 oktober 2009 een in de hele Europese Unie geldige vergunning 
voor het in de handel brengen van Ilaris verleend. 

Het volledige EPAR voor Ilaris is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment 
reports. Lees de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker 
voor meer informatie over de behandeling met Ilaris. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 03-2017. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001109/human_med_000826.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001109/human_med_000826.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
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